
  ނޫ ރާއްޖެއަކީ ބްލޫ ޕްޮރސްޕެރިޓީ ކޯިލޝަނާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާ 5 އަހަރުެގ
  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.ވ

 މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ ަވސީލަތްތައް  ރައްކާތެރިކޮށް،  އެއިން 
ދިވެހިންނަށް ފާގަތި ުމސްތަޤްބަލެއް ބިނާކުރެވޭނެގޮތަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.ވ

• ކަނޑުފަޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ރައްކާތެރިކޮށް، ކަނޑުގެ ދިރުންތައް އާލާކުރު 
 • ަމސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުްނ

 • ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، އާމްދަނީ ހޯދޭނޭ ފުުރސަތުތައް އިތުރުކުރުްނ
 • ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ބިނާކުރުްނ

ނޫ ރާއްޖެއިން ކުރާ ަމސައްކަތްތައް ބަހައިލައިފައިވާ މައިގަނޑު 4 ދާއިާރ

 ޫނ
އިޤްިތޞާުދ

 ކަނޑުފަޅުގެ ަވސީލަތްތަްއ
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ
 ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭެގ
 އިޤްިތޞާދާއި، ދިވެހިންެގ

 ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ކުރިއަރުވައި،
 މާހައުލީ ނިޒާމުތަކުގެ ހާލަުތ

ރަނގަޅުކުރުްނ

NOORAAJJE.ORG | @NOORAAJJE | INFO@NOORAAJJE.ORGNOORAAJJE.ORG | @NOORAAJJE | INFO@NOORAAJJE.ORG

 ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަްއ
 ބަލަހައްޓައި، ދެމެހެއްޓެނިިވ
 ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުެގ

 ސަރަޙައްދުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުެގ
 ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމުެގ
ަމސައްކަތްތަްއ

 އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އެންމެ މަންފާކުރާެނ
 ގޮތަށް ަމސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން (އެގޮތުން،
 މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބޭރުެގ

 މާކެޓްތަކަށް ވިއްކުމުގައި ދިވެހިންނަށް ހުިރ
 ހުަރސްތައް ދިާރސާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަްނ
 ކުރިއެރުވުމަށް މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީއެްއ

 އެކުލަވާލުމުގެ ަމސައްކަތް)

 ކަނޑުފަޅުގެ ދިރުންތައް އާލާވުމަްށ
 މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ެއ
 ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންާގ

 ހަރަކާތްތައް ވަކި ުއސޫލެއްގެ ދަށުްނ
 ބަލަހައްޓައި، ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުާރ
 ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކެްއ

 ކަނޑައެޅުްނ

 މެރިން ސްޭޕޝަްލ
 ޕްލޭނިްނ

 ދެމެހެއްޓެނިިވ
 ަމސްވެރިކަްނ

 ކަނޑުފަުޅ
ހިމާޔަތްކުރުްނ

    ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތަްއ

ދުޅަހެޔޮ ކަނޑުފަޅުތައް، ފާގަތި މުޖުތަމަޢުއެްއ

ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުްނ
 ކަނޑުފަޅުގެ ަވސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ކަނޑުފަޅުގެ ބައެއް ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް،
 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ 20%

ހިމާޔަތްކުރުމަކީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ އަމާޒެކެވެ.ވ

ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ފައިދާލިބިދޭ ކަމެކެވެ.ވ

 •  ފަރުގެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަޔްކުރުމުން، ފަރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިރުންތަކަށް ރައްކައުތެރިކަން ލިއްބައިީދ
އެ ދިރުންތައް ބޮޑެތިވެ، ދަރިމައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެ، އާބާދީ އިތުރުވުމަށް ވަގުތު ލިއްބައިދެއެވެ.ވ
•  މި ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅެ، ބޮޑުވާ ަމސްމަހާއިމެހި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ބޭރަްށ

ދަތުރުކުރުމުން، ަމސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ.ވ

•  ރައްކާތެރިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި މާހައުލީ ނިޒާމުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ައސަރުކޮށް، ނެތިދިއުމުެގ
 ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަން އަލުން އިޔާދަކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަްށ

   އެހީތެރިވެދެއެވެ.ވ
 •  މި ސަރަހައްދުތައް ނުވަތަ ރިޒާވްތައް، ކަނޑުގައި ރައްކައުކުރާ ކާބަން ހިފެހެއްޓުމަށާއި  

 ކަނޑުފަޅުގެ ކެމިކަލް ޕްޮރެސސްތައް ވަކި ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފުުރސަތު ލިއްބައިދެއެވެ.ކަނޑުފަޅުގެ ކެމިކަލް ޕްޮރެސސްތައް ވަކި ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފުުރސަތު ލިއްބައިދެއެވެ.
 އަދި ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކުން އަރައިގަތުމުގަިއ

  ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ދިރުން ގެނައުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވެއެވެ.ވ ެވ

• ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށާއި ދިާރސާތައް ކުރުމަށް މި ސަރަހައްދުތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.ވ
• މިއީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު މަންޒިލުތަކަކަށް ވެގެންދެއެެވ 
 • މީގެ ސަބަބުން ެއސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ މުޖުތަމައުތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު މަގުތަްއ

 ފަހިވެގެން ދެއެވެ.ވ
  

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކުން ަމސްވެރިކަމަށް ފައިދާކުރެއެެވ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަބަބުން ދިރުންތަކުގެ ސިންދަފާުތ
އިތުރުވެ، ވިލުންވެރިކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ 

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކުން އިގްިތސާދަްށ
ފައިދާ ލިބެ އެވެ 



މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭނިްނ

މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭނެއްގެ ފައިދާތަްއ

ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ ަމސައްކަތްތަްއ

  • އިގްިތސާދު ތަރައްޤީކުރުމާއި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ ވަކި މިންގަނޑަކާއި 
 ހަމަތަކެއް ޤާއިމުކުރުން 

 • ަމސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން 
• ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ދިމާވާ ފުށުއެރުންތައް ކުޑަވުން 

 • ކަނޑުފަޅުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެ، ޫމސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ވިލުންވެރިކަން 
  އިތުރުވުން 

 • އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ހުރި ފުުރސަތުތައް އިތުރުވުން  

   • މުރަކަފަރުގެ ޞިއްޙަތާއި ަމސްމަހާމެްއސާއި ފަރުގެ އެންމެ އަޑީގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތްތަކުެގ
 އާބާދީއާއި ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 20 އަތޮޅެއްގެ 177 ފަރުގެ ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެ 

 ފިޔަވަްއސަކަށް ބަހާލައިގެން ކަނޑުފަޅުގެ ދިާރސާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިޭވ
   • މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ސާވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންޮގްސ
 ކަނޑުފަޅު ބޭނުންކުރާ 24،000 އަށްވުރު ގިނަ މީހުން ތަްމީސލުވާނޭހެން ޖުމްލަ 4،442 

ސާރވޭ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިޭވ
• ލީގަލް އެންޑް ޕޮިލސީ ފްރޭމްވޯކް ެއެސސްމަންޓެއް ފުރިހަމަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގލީގަލް އެންޑް ޕޮިލސީ ފްރޭމްވޯކް ެއެސސްމަންޓެއް ފުރިހަމަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ

ސަރަޙައްދުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތް ޕްލޭންކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކޮށްފައިވޭ 
• އަދި މި ަމސައްކަތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކުގައި ެވސް އެކި ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ީދ

 ަމޝްވަރާއާއި ލަފާ ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ަމސްލަހަތުވެރިންނާ އެކު ަމސައްކަތްކުރެވޭ  

 ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ ަވސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑުފަޅުެގ
 ސަރަޙައްދުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ ަމސައްކަތް ނޫ ރާއްޖެއިންދަީނ
 ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ޒޯންތަްއ
 ކަނޑައަޅައި ޗާޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވައިލާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރާނޭ ޕްލޭނެކެވެ.ވ

 މި ަމސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސައިްނސްގެ އަލީގައި، އެންމެހައި ަމސްލަހަތުވެރިންެގ
 ބައިވެރިވުމާއި ަމޝްވަރާއާއިއެކު، ވީހާެވސް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ.ވ

މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭންގެ ަމސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮގްރާމްގައި:ވ
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މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ ކިހިނެއް؟

މ1ަ. ަމސައްކަތް ޕްލޭން ކުރުން 

 ނ2. މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުްނ

  3. މެޕް އެކުލަވައިލުން 

 4. މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން 

 މި ަމސައްކަތް ޕްލޭންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި، ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،
 ިރސާޗް ގްރޫޕްތަކާއި، ކަމާގުޅޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ މަންދޫބުން ހިމެނޭ ަމސައްކަތު ގްރޫޕަްއ

އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ަމސައްކަތު ގްރޫޕް ހިންގުމުގައި ިއސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ:ވ
• މިިނސްޓްރީ އޮފް ިފޝަރީޒް، މެރިން ިރޯސަސސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

   • މިިނސްޓްރީ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮީޖ
   • މިިނސްޓްރީ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހަުއސިންގ އެންޑް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ

  • އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެްކޝަން އެޖެްނސީ 
    

 މި ަމސައްކަތު ގްރޫޕުން މި ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ
ރިއާޔަތްކޮށްގެން:ނެެވ

 • ހަރުދަނާ ަތޞައްވުރަކާއި ާޙޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަްއ
 • ލިބެންހުރި ސައިންޓިފިކް ޑޭޓާއާއި މައުލޫމާތަްއ
 • ަމސްލަހަތުވެރިންގެ ޚިޔާލާއި، ަމޝްވަރާއާއި ލަާފ

 މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭނިން ަމސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސައިްނސްގެ އަލީގައި، އެންމެހަިއ
ަމސްލަހަތުވެރިންގެ ބައިވެރިވުމާއި ަމޝްވަރާއާއިއެކު، ވީހާެވސް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ.ވ

މެރިން ސްޭޕޝަލް ޕްލޭން މަދުވެގެން ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކޮށް އަދާ ހަމަ ކުރާނެއެވެ.ވ

 ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު، އެކި ބޭނުންތަކަށް ޒޯން ކުރާނެ އެންމެ ރަނގަުޅ
ގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެއެވެ.ވ

   • ކަނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދުތައް  މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި އެކި ކަންކަމަށް މުހިންުމ
ސަރަހައްދުތައް 

  • ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތަްއ
• ގުދުރަތީގޮތުން މުްއސަނދި ސަރަހައްދުތަްއ

  • އިޤްިތޞާދީގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުން މުހިއްމު ސަރަހައްދުތައް (ިމސާލަކަށް ަމސްވެރިކަންކުާރ
 (ސަރަހައްދުތައް  


